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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๔ (๔) มาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒
วรรคสอง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๑ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํ ากัดสิ ทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรือหนวยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหนาที่
หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
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“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายความวา ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑของสถาบัน ศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความ
ตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น
“โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน
พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น
“ศูนยการเรียน” หมายความวา สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห หรือสถาบันสังคมอื่น
เปนผูจัด
หมวด ๑
ลักษณะและสุขลักษณะของหอพัก

ขอ ๓ ใหผูซึ่งอยูระหวางการศึกษาในระดับไมสูงกวาปริญญาตรีและเขาอยูในหอพักโดยให
ทรัพยสินตอบแทนเปน “ผูพัก” ตามมาตรา ๓
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูซึ่งมีอายุเกินยี่สิบหาปบริบูรณ หรือผูซึ่งสมรสแลวตามกฎหมาย
ขอ ๔ ใหหอพักของสถานศึกษาที่รับเฉพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถานศึกษานัน้ เขาพัก
เปนหอพักตามมาตรา ๔ (๔)
ขอ ๕ หองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา และหองสวมของหอพัก
ตองมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศอยางเพียงพอ และตองมีสุขลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) หองนอนตองมีขนาดความจุอากาศไมนอยกวาเกาลูกบาศกเมตรตอผูพักหนึ่งคน ผูพักที่มี
อายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปนหนึ่งคน
(๒) หองตอนรับผูเยี่ยมเยียนและหองอาหารตองมีพื้นที่ใหเพียงพอกับจํานวนผูพัก
(๓) แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวมตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร
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หมวด ๒
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาต
ขอ ๖ ผูใดประสงคจะตั้งหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๑ ทายกฎกระทรวงนี้
พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชอาคารตั้งหอพัก
(ง) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลว
ไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ฉ) ระเบียบประจําหอพัก
(ช) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
(๒) นิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(ข) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(ง) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ
ใชอาคารตั้งหอพัก
(ฉ) คํารับรองของผูแทนนิติบุคคลแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
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(ช) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ของผูแทนนิติบุคคล
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ซ) ระเบียบประจําหอพัก
(ฌ) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
ขอ ๗ เมื่ อ นายทะเบี ย นได ต รวจสอบความถู ก ต อ งของคํ า ขอ หลั ก ฐานและเอกสาร
และตรวจสอบอาคารที่ใชเปนหอพักแลวเห็นวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๕ ใหออก
ใบอนุญาตใหตั้งหอพักตามแบบ พ. ๑-๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ในการตรวจสอบอาคารตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนอาจขอความรวมมือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหชวยตรวจสอบตามอํานาจหนาที่ของตนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวยก็ได
ขอ ๘ ผูใดประสงคจะเปนผูจัดการหอพัก ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๓
ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยหลักฐานและเอกสารดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแตงตั้งเปนผูจัดการหอพัก
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวาตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกิน
หกเดือน จํานวน ๒ รูป
ขอ ๙ เมื่อนายทะเบียนไดตรวจสอบคําขอ หลักฐานและเอกสารที่ผูขอรับใบอนุญาตไดยื่น
ไวตามขอ ๘ แลว เห็นวาถูกตอ งและครบถวน ใหออกใบอนุญาตใหเปน ผูจัดการหอพักตามแบบ
พ. ๑-๔ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังจากไดออกใบอนุญาตแลววา หลักฐานและเอกสาร
ที่ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๖ หรือขอ ๘ ไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหนายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งใหผูไดรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในระยะเวลาที่กําหนดได
หากผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียน
พิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๓๓ ตอไป
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ขอ ๑๑ การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น คําขอตอนายทะเบียน
ตามแบบ พ. ๑-๕ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๒ การต ออายุ ใ บอนุ ญาตใหเ ปน ผูจั ดการหอพัก ให ผูไ ดรั บใบอนุญ าตยื่น คํา ขอต อ
นายทะเบียนตามแบบ พ. ๑-๖ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๓ การขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหผูไดรับ
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการตอ ไปไดจนกวาจะได รับแจงคํ าสั่งไมอนุ ญาตใหต ออายุ ใ บอนุญาตจาก
นายทะเบียน
หมวด ๓
แบบสมุดทะเบียนผูพัก และแบบบัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๑๔ สมุดทะเบียนผูพักใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๗ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๕ บัตรประจําตัวนายทะเบียนใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๘ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๖ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบ พ. ๑-๙ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๗ รูปถายติดบัตรประจําตัวใหใชรูปถายครึ่งตัว หนาตรง แตงเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
หรือเครื่องแบบพิธีการไมสวมหมวก ขนาด ๒.๕ x ๓ เซนติเมตร ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน
กอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว
ขอ ๑๘ ให ป ลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย เ ป น ผู อ อกบั ต ร
ประจํ าตัว นายทะเบียนกรุง เทพมหานคร และใหผูว าราชการจัง หวัด แหง ทองที่ที่ห อพัก ตั้งอยูเป น
ผูออกบัตรประจําตัวนายทะเบียนทองที่นั้น
ขอ ๑๙ ใหนายทะเบียนแตละจังหวัดเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ในแตละ
จังหวัด
ขอ ๒๐ ใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ เปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหมีอํานาจปฏิบัติการตาม
กฎหมายวาดวยหอพักไดทั่วราชอาณาจักร
ขอ ๒๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหใชไดหาปนับแตวันออกบัตร
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หมวด ๔
อัตราคาธรรมเนียม
ขอ ๒๒ ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(๒) ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
(๓) การตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(๔) การตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
(๕) ใบแทนใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
(๖) ใบแทนใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก

ฉบับละ
ฉบับละ
ครั้งละ
ครั้งละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๕๐
๒๐
๒๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๓ คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนายทะเบียน
ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอแตกตาง
ไปจากคําขออนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
เพื่อใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๒๔ ผูใ ดได รับใบอนุญาตใหตั้งหอพักหรือ เปน ผูจั ดการหอพักอยู กอนหรื อ ในวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหใบอนุญาตดังกลาวใชไดจนถึงวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ขอ ๒๕ หอพักที่ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ กอ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวน ไมตองปฏิบัติตามขอ ๕ (๓) เปน เวลาสามปนับ แตวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
หอพั ก ที่ ไ ดรั บ ยกเวน การปฏิบั ติ ต ามขอ ๕ (๓) ตามวรรคหนึ่ ง ต องปฏิ บั ติ ตามข อ ๓
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
ในกรณีที่มกี ารฝาฝนขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหนายทะเบียนมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๓๒ ตอไปได

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๒๖ บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ที่ออกตามความในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ใหคงใชไดตอไป
จนกวาจะหมดอายุหรือมีบัตรใหมตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

แบบ พ. ๑-๑
คําขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพัก

เขียนที่ .....................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา .............................................................................. ..........
๑.๑ เปนบุคคลธรรมดา เกิดวันที่ …...................... พ.ศ. .....................
อายุ .............. ป สัญชาติ .......................... ศาสนา ....................... อาชีพ .....................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ............................... อยูที่บานเลขที่ .....................................
ตรอก/ซอย ...................... ถนน .................. แขวง/ตําบล .............................................
เขต/อําเภอ ........................ จังหวัด ..................................... .......................................
๑.๒ เปนผูแทนนิติบุคคลประเภท ....................................................
ตามกฎหมายของประเทศ .................................. จดทะเบียนเมื่อ .....................................
เลขทะเบียน ............................... มีสํานักงานตั้งอยูเ ลขที่ .................................................
ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................... แขวง/ตําบล ......................
เขต/อําเภอ ............................... จังหวัด ............................. โดยมี ...............................
เปนผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คล
ขาพเจาเกิดวันที่ .......................................... พ.ศ. .................... อายุ ........................ ป
สัญชาติ ............................... ศาสนา ............................... อาชีพ ..................................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ............................... อยูที่บานเลขที่ .....................................
ตรอก/ซอย ............................... ถนน ............................ แขวง/ตําบล...........................
เขต/อําเภอ ............................... จังหวัด ................................. ไดรับแตงตั้งโดยผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลใหเปนผูแทนในการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. ขาพเจาขออนุญาตตั้งหอพักประเภท ................. รับผูพักไมเกิน ....... คน
ใชชื่อวา ....................................................................... ตั้งอยูที่บานเลขที่ ......................
ตรอก/ซอย ................................... ถนน .......................... แขวง/ตําบล ........................
เขต/อําเภอ ................................................ จังหวัด .....................................................

๒
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย คือ
๓.๑ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนบุคคลธรรมดา
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวา
ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
ุ สมบัติตามมาตรา ๘
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคณ
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๖) ระเบียบประจําหอพัก
(๗) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร
๓.๒ ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักเปนนิติบคุ คล
(๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
รายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
(๒) หนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนนิตบิ ุคคล
(๔) สําเนาทะเบียนบานของผูแทนนิติบุคคล
(๕) หลักฐานแสดงความเปนเจาของหอพักหรือเอกสารแสดงวา
ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใชอาคารตั้งหอพัก
(๖) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคุณสมบัติตามมาตรา ๘
(๗) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๘) ระเบียบประจําหอพัก
(๙) แผนผังบริเวณและแบบแปลนอาคาร

ลายมือชื่อ .............................. ผูยื่นคําขอ

แบบ พ. ๑-๒

(ครุฑ)

ใบอนุญาตใหตั้งหอพัก
ที่ ......................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
นายทะเบียน อนุญาตให
……………………………………………………………..
อยูที่บานเลขที่ ………………………… ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน ………………….
แขวง/ตําบล .…………………………… เขต/อําเภอ ………………………………… จังหวัด ……………………………….
ตั้งหอพักประเภท ………………………………………… ใชชื่อวา ……………………………………….
ตั้งอยูที่บานเลขที่ ………………………………………………… ตรอก/ซอย ……………………….. ถนน …………………
แขวง/ตําบล …………………………… เขต/อําเภอ ………………………………… จังหวัด ……………………………….
ตามแบบรายละเอียดประกอบใบอนุญาตดังแนบ จํานวน …………………….. แผน

ปดรูปถายขนาด
๕ X ๖ ซ.ม.
(เฉพาะบุคคลธรรมดา)

ออกให ณ วันที่ ........................................... พ.ศ. ....

ลายมือชื่อ ...................................................
นายทะเบียน

แบบ พ. ๑-๓

คําขอรับใบอนุญาตเปนผูจัดการหอพัก

เขียนที่ ......................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ....
ขาพเจา ...............................................................................................
เกิดวันที่ ................................................. พ.ศ. ........................... อายุ .......................... ป
สัญชาติ ...................................... ศาสนา .................................. อาชีพ ..........................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .............................................................................................
อยูที่บานเลขที่ .................. ตรอก/ซอย ............................. ถนน .......................................
แขวง/ตําบล .............................. เขต/อําเภอ ........................ จังหวัด ..............................
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
ขาพเจาขออนุญาตเปนผูจ ัดการหอพักประเภท ............................................
ใชชื่อวา .................................................................... ตั้งอยูที่บานเลขที่ ............................
ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน ......................................................
แขวง/ตําบล ............................... เขต/อําเภอ ......................... จังหวัด ............................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาดวย คือ
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแตงตัง้ เปนผูจ ัดการหอพัก
(๔) คํารับรองของผูขอรับใบอนุญาตแสดงวามีคณ
ุ สมบัติตาม
มาตรา ๒๐
(๕) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ขนาด ๕ x ๖ เซนติเมตร
ซึ่งถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป

ลายมือชื่อ .................................... ผูยื่นคําขอ

แบบ พ. ๑-๔

(ครุฑ)

ใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
ที่ …………………………………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
นายทะเบียนอนุญาตให ………………………….…………………………………………………………………….…………………………
เกิดวันที่ ………………………………….………… พ.ศ. …. อายุ ……………. ป สัญชาติ …….………………….……………
ศาสนา ……………………………………….อาชีพ …………………………………………………………………………………………………
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน .………………….……………………………………………………………………………………………
อยูที่บานเลขที่ ……………………. ตรอก/ซอย …………………………………… ถนน ……………………………………………
แขวง/ตําบล …………………………………… เขต/อําเภอ …………………………..จังหวัด ………………………………………
เปนผูจ ัดการหอพักประเภท ……………………………………………………………………………………………………………………
ใชชื่อวา ………………………………………………. ตั้งอยูที่บานเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ……………………………
ถนน ……………………… แขวง/ตําบล …………………….. เขต/อําเภอ ………………………… จังหวัด …………………

ปดรูปถายขนาด
๕ X ๖ ซ.ม.

ออกให ณ วันที่ ........................................... พ.ศ. ....

ลายมือชื่อ ................................................
นายทะเบียน

แบบ พ. ๑-๕

คําขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งหอพัก

เขียนที่ .....................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ....
ขาพเจา ................................................................................................
เปนผูรับใบอนุญาตใหตั้งหอพักประเภท ................................ ใชชื่อวา ...................................
ตั้งอยูที่บานเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ............................. ถนน ...................................
แขวง/ตําบล ............................. เขต/อําเภอ ................... จังหวัด .....................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ ...................................... ออกให ณ วันที่ ....................... พ.ศ. ..........
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
ดวยใบอนุญาตใหตั้งหอพักของขาพเจาจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ....
จึงขอตออายุประจําปตามมาตรา ๑๒
ลายมือชื่อ ................................. ผูยื่นคําขอ

แบบ พ. ๑-๖

คําขอตออายุใบอนุญาตใหเปนผูจัดการหอพัก
เขียนที่ ....................................
วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ….
ขาพเจา ................................................................... อายุ .................... ป
เปนผูรับใบอนุญาตใหเปนผูจ ัดการหอพักประเภท .......................... ใชชื่อวา ............................
ตั้งอยูที่บานเลขที่ .................................... ตรอก/ซอย ........................................................
ถนน ...................................................... แขวง/ตําบล ....................................................
เขต/อําเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ ................................... ออกให ณ วันที่ ................................. พ.ศ. ....
ยื่นคําขอตอนายทะเบียน ดังตอไปนี้
ดวยใบอนุญาตใหเปนผูจดั การหอพักของขาพเจาจะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. .... จึงขอตออายุประจําปตามมาตรา ๒๒
ลายมือชื่อ .................................... ผูยื่นคําขอ

ลําดับที่

ชื่อ ที่อยู และเลขที่
บัตรประจําตัวประชาชน
ของผูพัก

อายุ
ชื่อสถานศึกษา
(ป)
ของผูพัก
ของผูพัก

ชื่อบิดา ……………………………………….
ที่อยู ……………………………………………
…………………………………………………….
ชื่อมารดา …………………………………..
ที่อยู …………………………………………..
…………………………………………………...
ชื่อผูปกครอง …………………………….
ที่อยู …………………………………………..
…………………………………………………...

ชื่อและที่อยูของบิดา
วันที่เขาอยู
มารดาและผูปกครอง
ในหอพัก
ของผูพัก
ชื่อบิดา ……………………………………….
ที่อยู ……………………………………………
…………………………………………………...
ชื่อมารดา …………………………………..
ที่อยู ……………………………………………
…………………………………………………….
ชื่อผูปกครอง ……………………………..
ที่อยู ……………………………………………
…………………………………………………...

ลายมือชื่อ
ผูพัก

ลายมือชื่อ
ผูจัดการ
หอพัก

สมุดทะเบียนผูพัก
หอพักประเภท …………………………… ใชชื่อวา ……………………………………………………
วันที่ออกจาก
หอพัก

หมายเหตุ

แบบ พ. ๑-๗

แบบ พ. ๑-๘

แบบบัตรประจําตัวนายทะเบียน
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

(ดานหนา)

๕.๕ ซ.ม.

(ตราครุฑ)
บัตรประจําตัวนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
วันออกบัตร ............ /............. /............

๘.๔ ซ.ม.

(ดานหลัง)
รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

๕.๕ ซ.ม.
……………………………
ลายมือชื่อผูถ ือบัตร

ชื่อ …………………………………………………………………..
ตําแหนง ………………………………………………………..
สังกัด ………………………………………………. ในฐานะ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗
ในทองที่ …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
ตําแหนง ………………………………………………………….
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

ตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หรือตราจังหวัด แลวแตกรณี

แบบ พ. ๑-๙
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗

(ดานหนา)
(ตราครุฑ)
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗
๕.๕ ซ.ม.
วันออกบัตร ............ /............. /............
บัตรหมดอายุ ......... /............. /............

๘.๔ ซ.ม.

(ดานหลัง)
รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓ ซ.ม.

๕.๕ ซ.ม.
……………………………
ลายมือชื่อผูถ ือบัตร

เลขที่ ……………………………………………………………….
ชื่อ …………………………………………………………………..
ตําแหนง ………………………………………………………..
สังกัด ………………………………………………. ในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๐๗
ในทองที่ …………………………………………………………..
…………………………………………………………..
ตําแหนง …………………………………………………….…….
ผูออกบัตร

๘.๔ ซ.ม.

ตราสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูด อยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ หรือตราจังหวัด แลวแตกรณี

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดลัก ษณะ
และสุข ลักษณะของหอพัก หลักเกณฑและวิธีการขอ การออก และการตออายุใ บอนุญ าต และแบบสมุด
ทะเบียนผูพัก บัตรประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยหอพักใชบังคับมานานแลว
ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ประกอบกับหลักเกณฑและวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวย
หอพักไดกําหนดไวในกฎกระทรวงหลายฉบับทําใหไมสะดวกในการตรวจสอบและนําไปใชในการปฏิบัติ
ของพนักงานเจาหนาที่และประชาชนทั่ว ไป สมควรปรับปรุงการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวใ นฉบับ
เดียวกัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

